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 چکيده
تارتاپ هاي حمایتی( یر موفقیت اس این مقاله به بررسی تاثیر عناصر اکوسیستم کارآفرینی )تامین مالی، مهارت و سیستم

اندازي میپردازد. در این پژوهش پیس از بررسی ادببات موضوع و پرداختن به مبانی نظري در راستاي  راه ها در مرحله

بر مبناي مرور ادبیات موضوع پرداخته شده است. داده ها از طریق روش پرسشنامه اي  تحقیق به شکل دهی فرضیات

آنالیز شده است. تحقیقات بر روي استارتاپ هاي در مرحله راه اندازي  ط آنالیز متغیرهاي چندگانهجمع آوري شده و توس

و در سه مرکز رشد و نوآوري در دانشگاه هاي معتبر  22.0و از طریق نرمافزارهاي  SPSS 22.0و  AMOS در تهران

موفقیت استارتاپ ها با درجات مختلفی  درکشور صورت پذیرفته و نتایج حاصل حاکی از آن است که هر سه این عوامل 

 .از تاثیر اهمیت حذف نشدنی دارا میباشند

 .تامین مالی، مهارت، سیستم هاي حمایتی، موفقیت استارتاپ، مرحله راه اندازي :يديکل واژگان
 

  

 و ریسک هاي مربوطه در استارتاپ ها تامين مالیموثر بر مدیریت بررسی عوامل 

 

 برآبادي يفرشته ستار
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 مقدمه

فعالیت هاي کارآفرینانه براي در حال حاضر شواهد محدود و کمبود تحقیقات علمی روي اجزا اکوسیستم وجود دارد که 

کمک به پویایی محیط کارآفرینی را تسهیل می کند. تحقیقات روي عناصر فردي اکوسیستم سرعت بیشتري به  ایجاد نوآوري و

نکات قابل توجه بیشتري توسط نویسندگانی که بازیگران اصلی را مدنظر قرار داده اند )مانند شبکه ها و دانش(  خود گرفته است اما

)مانند مهارت و رهبري( در کانون پژوهش آنها قرار گرفته است. این نقطه تمرکز به نوبهی خود تمایل به  بیشتر از سایر بازیگران

 نسبی عناصر بخصوص و نقش آنها در ساختار کلی دارد.  تاکید بیش از حد روي اهمیت

اسا گمراه اکوسیستم تمرکز دارند، می توانند اس ر و عملکردبنابراین تحقیقاتی که روي ارزیابی پویایی و استحکام ارتباطی، تاثی

مطالعات انجام شده روي عناصر اغلب انعطاف  بیان داشته اند که بسیاري از 2016کننده باشند. به همین دلیل مک و مایر در سال 

یوسته و در مجموع مطالعات به هم پ دارند پذیر نیستند، ذاتا گذشته نگرند و روي اکوسیستم هایی که از قبل موفق بوده اند تمرکز

سیستم توسط طرح ریزي ارتباطات میان اکو و صریحی براي فهم بیشتر یک پدیده نیاز است. این مطالعه بر آن است تا به این مسئله

ب وکارهاي ادبیات پیشین کارآفرینی بین الملل و کس .کارآفرینی و راه اندازي و راه اندازي موفقیت آمیز استارتاپ ها پاسخ دهد

مثل )سازي کارآفرینانه موفق را پر رنگ میکند جهانی، اهمیت روابط شبکه اي به عنوان تسهیل کننده هاي ضروري براي جهانی

قابلیت هاي شبکه سازمانی یا روابط شبکهاي  199٧تحقیقات کویلو و مونره،  ( 2012، تورکلی و همکاران،  2016، کویلو،  1995

بنا بر دانستههاي ما، هیچ مطالعه  هر حال آن ها بیشتر مرتبط با روابط شبکه ي صنعتی  (b2b) .اشخاص کارآفرین هستند

اشد، ایران صورت پذیرفته ب پیشینی که کمک به توضیح نقش عناصراکوسیستم کارآفرینی در راه اندازي موفق استارتاپ ها در

که نگاه اکوسیستمی  ( توصیه کرده اند 2015و همکاران،  موجود نیست. این بر خالف حقیقتی است که دانشمندانی )مثل زاندر

که ما  تحقیقی یک لنز مرتبطی است که از طریق آن کسب وکارهاي نوپا و استارتاپ ها را می شود ارزیابی کرد. بنابراین سواالت

به  هستیم زه استارتاپ هادر جست و جوي پاسخ دادن به آن در این مطالعه از طریق ارزیابی عناصر اکوسیستم کارآفرینی در حو

 :شرح زیر هستند

کدام عناصر سیستماتیک در اکوسیستم استارتاپی نقش پررنگ تري را در موفقیت استارتاپها در مرحله راه اندازي بازي  .1

 میکنند؟

 یزان است؟ممیزان تاثیر عناصر سیستماتیک در اکوسیستم استارتاپی بر موفقیت استارتاپها در مرحله راه اندازي به چه . 2

 

 ادبيات موضوع

: 1993: موره،  1995رامی و اوانز، سال گذشته وجود داشته است )به 20ایده هاي مفهومی درباره اکوسیستم کارآفرینی طی 

(، ولی تمرکز رو به رشد در این حوزه از پژوهش در سالهاي اخیر به گسترش ادبیات موضوع 2014وان دون،  : 1996 اشپیلینگ،

(. از یک طرف، کارآفرینی به عنوان فرایندي که شامل اکتشاف، 2014کمک شایانی نموده است )اکس و همکاران،  حوزهدر این 

استخراج و بهره برداري از فرصتها براي خلق کاال و خدمات در آینده است، تعریف می شود )اویات و مک دوگال،  تایید، ارزیابی،

کارآفرینی شامل فرایندي است که توسط آن افراد از  1934ده شومپیتر در سال در حالت کلی به عقی (2000: شین،  2005

برداري می کنند. این افراد کارآفرین تمایل به تشخیص درست فرصتهاي تجاري جدید دارند و معموال  فرصت ها براي نوآوري بهره

ر بهره برداري از فرصت ها ایجاد میکند نگرش ریسک پذیري دارند که براي آنها احتمال بیشتري د تعصبات مثبتی در درك و

کارآفرینی به طور منظم کارآفرینی را به کسب و کارهاي مخاطره آمیز رشد یافته محدود  (. دیدگاه اکوسیستم 2015)ژانگ، 

:  2013نوآوري، تولید، رشد و به خدمت گرفتن در نظر گرفته می شود )فاسترو همکاران،  میکند که به عنوان یک منبع حیاتی از

 (2014ماسون و براون، 

 

 موفقيت استارتاپ

موفقیت یک استارتاپ همواره در شرایط متفاوت و تحت تاثیر پارامترهاي متعددي است. اما بر مبناي تحقیقاتی که در زمینه 

ه املی است کاستارتاپ ها انجام پذیرفته زمینه هاي موفقیت در استارتاپ ها در مراحل نختلف رشدشان وابسته به عو موفقیت

عوامل توسط استارتاپ ها تا حدود زیادي میتواند تضمین کننده موفقیت آن ها در زمینه هاي مختلفی باشد.  پرداختن به این
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را ه اندازي داراي شرایط ویژهاي هستند که این مرحله از رشدشان را از سایر مراحل رشد و بقائشان متمایز  استارتاپ ها در مرحله

خاص محیطی کشور و به خصوص تهران، میتوان موفقیت استارتاپها در این حوزه را با شاخص هاي متععدي  ه شرایطمینماید. بنا ب

نفر از فارغ التحصیالن در حوزه هاي  5در این پژوهش پارامترهاي استخراج شده از تحقیقات پیشین توسط  .مورد ارزیابی قرار داد

فعاالن و صاحب نظران اکوسیتم استارتاپی مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت پنج نفر از  5همچنین  مدیریت و کسب و کار و

استارتاپ ها در مرحله راه اندازي مورد تایید قرار گرفت که در پرسشنامه این تحقیق مورد استفاده  سنجه براي ارزیابی موفقیت

 .واقع شد

 

 تامين مالی

ت که روي کسب وکارهاي مخاطره آمیز نوظهور و این که چگونه آنها سرمایه تامین مالی کارآفرینانه یک حوزه از تحقیق اس

را بدست می آورند و تخصیص می دهند، تمرکز دارد. با به حساب آوردن روابط علی درون اکوسیستم کارآفرینانه  هاي مالی

(. این  200٧رگلمن و هیت، کارآفرینان فرصت هایی که منجر به خلق ارزش میشوند را تشخیص میدهند )بو مشخص میشود که

به وسیله زمان محدود می شود و نیاز به تخصیص مقدار زیادي منابع مالی دارد ) سودابی و همکاران،  فرایند از تجاري سازي

منبع اساسی یا زیر ساختی براي موفقیت کارآفرینان در دنبال کردن فرایند خلق ارزش می سازد  ( که از سرمایه مالی یک 2006

قسمت ضروري از یک جامعه کارآفرینانه ي قوي و حمایت کننده میباشد. اکثر بنگاه هاي  ین به طور قابل بحث این یکبنابرا

مناسبی براي افتتاح فروشگاه مستقل ندارند و براي قرض دهندههاي رسمی بسیار ریسک  توسعه یافته ي تازه تاسیس سرمایه هاي

اي که دسترسی دارند، خانواده دوستان و بستگان و منابع غیر رسمی دیگر در جامعه  پذیر هستند بنابراین آن ها به تنها سرمایه

بدهی غیررسمی مثل بهاي تبادالت اولیه، تصمیمات سرمایه اي سریع تري گرفته  بیان کرد که براي 2016آنها است. وو در سال 

 .انتی نداردمعموال نیاز به ضامن یا گار می شود چرا که بوروکراسی کمتري وجود دارد و

از طرف دیگر دارایی رسمی بیانگر منبع مالی از سرمایه گذاران خطرپذیر، فرشتگان سرمایه گذاري، شرکت هاي سرمایه 

و کارهاي خطرپذیر و افراد سرمایه گذار، شبکه گسترده شان را براي کمک به کسب و کارهاي نوظهور براي دسترسی  گذاري کسب

تبار با مشتریان و شرکاي بالقوه در داخل و خارج اکوسیستم کارآفرینی استفاده میکنند. مطالعه وونگ ارتباطات و اع آنها به بازار،

نشان داد که فرشتگان کسب و کار مانند سرمایه گذاران خطرپذیر تکیه بر مکانیزمهاي کنترلی مشابه ندارند اما  2009در سال 

به نظر میرسد که فرشتگان کسب و کار پلی از سرمایه گذاري فراهم  غیررسمی هستند استفاده می کنند. بیشتراز روش هایی که

براي سرمایه گذاران خطرپذیر آماده شود. اشکال دیگر سرمایه گذاري، تامین مالی جمعی )مالیک،  میکنند تا زمانی که سازمان

ند. بنابر این میتوان پیشنهاد ( همچنین مرتبط در نظر گرفته میشو 2004)هریسون و همکاران،  ( و راه اندازي شخصی  2014

 .برروي موفقیت استارتاپ ها در تهران اثرگذار است 1کرد که: فرضیه 

 

 مهارت

دسترسی به مهارت در راه اندازي کسب وکار خطرپذیر جدید و شانس موفقیت آن حیاتی است. بنابراین مهارت، اکوسیستم 

 (.  2004: نک و همکاران،  2006را به نوبه ي خود به میزان وسیع تري تحت تاثیر قرار می دهد )کوهن،  کارآفرینی

توضیح می دهند که افراد ماهر، نیروي اساسی اي در پس هر فعالیت کارآفرینانهاي  2014در سال  عالوه بر آن، لی و همکاران

دتر هستند. مناطقی که داراي سطوح باالیی از مهارت هستند در آینده و پذیرش بیشتر، مشهو هستند و در محیط هاي داراي تنوع

استارتاپ ها موفقتر عمل میکنند دنبال کردن چالش هاي جدید و ثروت بیستر براي  هم در جذب کارکنان واجد شرایط براي

تی براي همه ي سطوح کارکنان یک مخزن گسترده و عمیق مهار"فرایند به ایجاد  (. این2006: کوهن،  1995بهرامی و اوانس، )

 (. 2012شود )فلد،  منجر می "در همه بخش ها و زمینه هاي تخصصی

ست ا یک محیط باز و سخاوتمند براي بهبود راه اندازي و مقیاسپذیر شدن کسب و کارهاي خطرپذیر جدید بسیار اساسی 

 کارآفرینان بالقوه به محیط هاي جذاب تر نقل مکان(، همانطوري که بدون حضور چنان نیروي کاري، 2015توماس و همکاران، )

(. بنابراین، در دسترس بودن مهارت، تاثیر مستقیمی بر روي  2004می کنند تا شرکت هایشان را ثبت کنند )نک و همکاران، 
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ن میتوان پیشنهاد (. بنابر ای 2014کارآفرینی و توسعه استارتاپ هاي جدید دارد )فاستر و همکاران،  H: مهارت برروي اکوسیستم

 .موفقیت استارتاپ ها در تهران اثرگذار است 2کرد که: فرضیه 

 

 سيستم هاي حمایتی

کارآفرینان به منابع فراوانی براي راه اندازي و رشد استارتاپ ها نیاز دارند چرا که شرکت هایی که در مرحله اولیه ایجاد 

( و نیازمند حمایت براي دسترسی به ورودي هاي حیاتیشان هستند.  2004شدت وابسته به منابع هستند )نایت،  هستند به

کارهاي خطرپذیر جدید داراي تمایل براي تجمیع در یک مکان مشخصی هستند، جایی که این منابع به سرعت  بنابراین، کسب و

ر اساسی، فراهمکنندگان خدمات (. محققان به طو 2012مبناي کاربردي باالیی که دارند ارزان هستند )فلد،  مهیا شوند و به دلیل

و حسابداري( و واسطه ها )مانند انکوباتورها و شتاب دهنده ها( را مطالعه میکنند ولی روي شبکهسازي  )مانند درگاه هاي قانونی

التحصیالن( و سرویس هاي درگیرکننده )بوت کمپ ها و هکاتون ها( کمتر تمرکز کردهاند. همه این  )انجمن هاي تجاري، فارغ

دخیل در شروع به کار کردن کسب و کارهاي خطرپذیر جدید و زمان فرایند ارائه به بازار آزاد  عاالن مورد اشاره، به کاهش موانعف

 2010). و رشدشان کمک می کنند )ژانگ و لی،

که به جاي  خاطر نشان کردند که زیرساختهاي خدماتی به استارتاپ ها این امکان را می دهند 1995بهرامی و اوانز در سال 

انرژي شان را درگستره وسیعی از فعالیت ها بگذارند، روي زمینه تخصصیشان تمرکز کنند. این بدان معناست که کارآفرینان  اینکه

 فعالیت هاي اصلی خود تمرکز کنند و مابقی را به فراهم کنندگان خدمات حرفه اي برون سپاري کنند.  باید به

تصدیق کردند که قابلیت هاي نوآوري کسب و کارهاي خطرپذیر به طور مستقیم با  2010 عالوه بر آن، ژانگ و لی در سال

و کارهاي خطرپذیر جدید را از اطالعات، دانش و نوآوري هاي جدید باخبر کنند، چرا  ارائه کنندگان خدمات که می توانند کسب

(، در حالیکه همزمان به کاهش هزینه آن  2002ر، در ارتباط هستند )ولپ که آنها با صنایع و سازمان هاي دیگر در اکوسیستم

 (1990شدن فرایند نوآوري می پردازند )ساکسنین،  ). ( و تخفیف ریسک قطع 1999فعالیت ها )مک اویلی و زاهر، 

عالوه بر این، بسیاري از محققان و فعاالن دریافتند که واسطهها نقش بسیار مهمی در رشد و حمایت از کارآفرینان و کسب 

 2014: کوهن و هوخبرگ،  2013خطرپذیر جدید از مرحله آغازین تا مراحل بعدي رشد خود دارند )باربرو و همکاران،  : کارهاي و

 "(. بنابراین، یک اکوسیستم کارآفرینی سالم داراي  2015: استاگارس،  2015: اشپیگل،  2016پاول و همکاران،  2013: ایزابل، 

حمایت الزم از استارتاپ ها براي  "( که  2012)فلد،  "ده هاي به هم پیوسته و انکوباتور هاستشتاب دهن یک حضور موثر واضح،

 (2016)پاولز و همکاران،  "شرکت ها و شتاب دهی به فرایند رشد آنها دارند ). توسعه ي احتمال بقا در

می کنند که به جمع آوري منابع  دریافت که بنیادهاي منطقهاي، شبکه هایی از خدمات را فراهم 1990ساکسنین در سال 

مورد نیاز براي توسعه شرکت هاي خطرپذیر نوظهور کمک می کنند. آنها به واسطه هاي شبکهاي که به تبادل اطالعات  ضروري

(. این بنیاد ها همچنین حمایت هاي  2006همچنین دیگر تعامالت کمک می کنند، خدمات می دهند )هاولز،  و تسهیل آن و

کنند و با عنوان انجمن هاي صنعتی و تجاري، شبکه هاي زنجیره تامین، انجمن هاي فارغ التحصیالن و  فراهم میشبکه اي را 

به نوبه خود تاکید کرد که همچنین خدمات  2012(. فلد در سال  1990بنا نهاده شده اند )ساکسنین،  نشبکه هاي اجتماعی آنالی

هاي خطرپذیر نوظهور بازي می کنند. این رویدادهاي اشتغال می توانند نقش توسعه کسب و کار اشتغال نقش مهمی در ایجاد و

جدید و پذیرش آنها در انکوباتورها و شتابدهندهها بازي کنند.  H: اولیه حیاتی در راه اندازي استارتاپهاي سیستم هاي حمایتی

 .ان اثرگذار استبرروي موفقیت استارتاپ ها در تهر 3بنابر این میتوان پیشنهاد کرد که: فرضیه 

 

 روش تحقيق

ما انتخاب کردیم که قسمت تجربی تحقیقات ما در اکوسیستم کارآفرینی ایران و در تهران صورت پذیرد چرا که یک محیط 

ملی جذاب و داراي کاستی هاي اکوسیستمی کارآفرینی هست را نمایش میدهد. به طور مشخص، تهران داراي روند رو به رشد 

استارتاپ هاست و داراي نیروي جوان و تحصیل کرده در زمینه هاي مهندسی و روند رو به رشد فارغ التحصیالن  گرایش به ایجاد

در رشته هاي مدیریتی و کسب و کار است، که تاریخچه ایجاد و رشد شرکت هاي غول پیکر )ستاره ها( را از میان استارتاپ ها در 

از طرف دیگر، ایران به دلیل سیر تحول اقتصادي براي خروج از روند تولیدات و  سال هاي اخیر داراست. بین المللی در خود است.
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صادرات نفتی به اقتصاد غیروابسته به نفت، با توجه به شرایط موجود داخلی و بین المللی و تحریم ها، همینطور ضرورت کوچک 

صوصی و بطور ویژه استارتاپ ها دارد که کردن بدنه دولتی در راستاي سیاست هاي خصوصی سازي خود نیازمند تقویت بخش خ

 .بوسیله آن ها بتواند از طریق خود مردم و بدون تکیه مستقیم به حمایت هاي دولت خلق ارزش و ثروت نماید

به همه این دالیل، ایران و بطور خاص تهران به عنوان یک حوزه مناسب که مثالی خوب از اینکه استارتاپ ها نیاز به تعامل 

اکوسیستم محلی خود دارند، میباشد. به دلیل در دست نبودن یک بانک اطالعاتی جامع از مشخصات استارتاپ هاي فعال در با 

تهران، و براي سهولت دسترسی به استارتاپ هایی که از فیلتر مناسبی براي ارزیابی اولیه رد شدهاند، با مشورت چند تن از فعاالن 

ر آن شد تا از استارتاپهاي مستقر در مراکز رشد و نوآوري سه دانشگاه ممتاز کشور )دانشگاه و صاحب نظران این حوزه، تصمیم ب

صنعتی شریف، دانشگاه عالمه طبابایی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر( به عنوان جامعه شرکت کننده در نمومهگیري استفاده شود. از 

براي پاسخ گویی به پرسشنامه این پژوهش حاضر به همکاري  استارتاپ 64مجموع کلیه استارتاپ هاي مستقر در این سه مرکز 

استارتاپ که براي مطالعه به آن ها مراجعه شد و  11٧نفر به سوال ها پاسخ دادند. از میان  183شدند که از این استارتاپ ها 

بوده که  % 35،26استارتاپ ها و براي افراد حاضر در این  % 54،٧نفر نیرو بودند، نرخ پاسخگویی براي استارتاپ ها  519داراي 

همچنین براي بررسی تاثیر عناصر سیستمی اکوسیستم استارتاپی بر روي موفقیت استارتاپها  .نرخ پاسخگویی مناسبی بوده است

نفر از فعاالن و صاحب نظران  5نفر دکترا در حوزه مدیریت و کسب و کار و همچنین  5در فاز راهاندازي، با استفاده از نظر 

یستم استارتاپی سه مورد از عناصر از میان کل عناصر سیستمی انتخاب و به عنوان عناصري که داراي بیشترین تاثیر هستند اکوس

 .)تامین مالی، مهارت و سیستم هاي حمایتی( براي این پژوهش در نظر گرفته شد

وهش، تاثیر عناصر سیستماتیک بر بر مبناي پاسخ هاي داده شده به سواالت پرسشنامه در ارتباط با متغیرهاي مورد پژ

استارتاپ ها توسط نرم  SPSS 22.0و  AMOS موفقیت مدل شده و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در

 .ادامه آمده است 22.0افزارهاي 

 

 تجزیه و تحليل اوليه داده ها

مرحله پیش از آنالیز اصلی تاثیر زیادي بر کیفیت آماده سازي و تبدیل صحیح داده ها در  2009بر مبناي هر و همکاران 

دارد. به همین دلیل پیش از آنالیز آماري داده ها، آنالیز اولیه براي پاکسازي و کدگذاري داده ها با استفاده   SPSSS آنالیز داده

ین مبنا پاکسازي داده صورت میپذیرد. بر هم SPSS دسته 183دسته پاسخ  189صورت پذیرفته و از مجموع  22.0از نرم افزار 

 .پاسخ صحیح و کامل استخراج شده است 22.0ها در نرم افزار 

پس از آن تست نرمال بودن توزیع داده ها و خارج کردن داده هاي خارج از محدوده و همبستگی چندگانه در صورت وجود 

ي هر آنالیز چندمتغیره آزمون نرمال بودن پایه اي ترین پیش فرض برا 2010میپذیرد. برمبناي یافته هاي هر و همکاران  انجام

محدوده پذیرش  2010آماري است. بر مبناي یافته هاي بایرن  Skewness و Kurtosis که بیان کننده نرمال بودن داده داده هاي

 لحاظ نرمالمیباشد. داده هاي این تحقیق همگی در محدوده مورد نظر قرار داشته و از این  ٧تا +  ٧ -ها هستند بین  شاخص هاي

 .مورد تایید است و قابلیت آنالیز چند متغیره را دارا میباشد بودن داده ها

 

 (CFA)تجزیه و تحليل عاملی تایيد کننده

براي ارزیابی مدل و حصول اطمینان از اینکه همه سنجه هاي مورد استفاده به خوبی براي توضیح ساختار مورد آزمون، 

CFA  براي تعین صحتشاخص هاي اساسی کلی  تست NC (درجه آزادي) وDF ،X   .طراحی شده اند مورد استفاده قرار میگیرد

مدل هستند. دامنه  X میباشد. شاخص هاي دیگر مورد استفده 3و  1بین  RMSEA  ( و0،8کمتر از )  RMR 2شاخص هاي 

 .( هستند که مطوبیت و صحت مدل را در بر میگیرند0،1)کمتر از  2مورد پذیرش براي 

دیگر شاخص هاي صحت مدل  GFI و CFI 0،9میباشند که براي دستیابی به مدل مطلوب باید این شاخص ها باالي میزان 

قرار گیرند. شاخص هاي بسیار دیگري براي مطلوبیت و صحت مدل وجود دارند اما شاخص هاي نامبرده شده جزو متداول  شامل

د. معموال هرگاه شش مورد از شاخص هاي مطلوبیت و صحت مدل در محدوده ترین شاخص ها براي ارائه گزارش مطلوبیت میباشن

 .مطلوبیت قرار گیرند آن مدل مطلوب ارزیابی میگردد
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 روایی و پایایی داده ها

وقتی  CFA براي ارزیابی مدل را اجرا میکنیم، روایی ساختاري (Construct Validity) هم مورد آزمون قرار میگیرد. روایی

ساختاري این مسئله را مورد ارزیابی قرار میدهد که آیا همه سنجه هاي مورد استفاده داراي دقت کافی براي بازتاباندن  تست

در ارتباط با ساختار تحقیق هستند یا خیر. براي  AVE 0،50باالي ( و بارگذاري فاکترها باید مدنظر قرار گیرند) تعاریف نظري

(. پایایی داده 2009باشد )هر و همکارن  0،60مگرا مطلوب باشد. همچنین روایی ساختاري باید از این منظور دو پارامتر تا روایی ه

صورت عمومی توسط کرونباخ آلفا مورد ارزیابی قرار میگیرد.  CFA ها در آنالیزهاي آماري به میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد

(. این در حالی است که به نظر بایرن  2010)اندرسون و گبرینگ  CFA همچنین پایایی داده ها از طریق میتواند پایایی را بهتر

از شاخص کرونباخ آلفا مورد ارزیابی قرار دهد. براي ارزیابی  (CR) ( شاخص و واریانس استخراجی2009( و هروهمکارن )2010)

استخراج شده  (CR) (1988د )باگوتزي و یی باشن 0،50و  0،60باید به ترتیب باالي  داده ها دو شاخص پایایی ساختاري پایایی

  .اند آمده 1اند در جدول 

 

 CFA نتایج حاصل از مطلوبيت و صحت مدل که از تست

 

 
بنا بر یافته هاي این پژوهش که در جدول باال آمده است، به دلیل آنکه از مجموع شاخص هاي مورد بررسی براي صحت 

رار دارند، مدل مطلوب است و داده هاي آن به دلیل برخورداري از پایایی و روایی مدل حداقل شش شاخص در محدوده مطلوب ق

قابل استناد و نتیجه گیري قابل اتکا میباشند. براي بررسی ارتباط میان متغیرهاي این تحقیق در قسمت بعدي این میپردازیم که 
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مقاله به صحت تناسب مدل بدست آمده نشان  (Structural Model Fit) آورده شده است. بررسی آنالیزهاي 2در قالب جدول 

 .میدهد همگی شاخص هاي مورد نظر در محدوده مورد تایید قرار دارند و از این نظر صحت و تناسب مدل مورد تایید میباشد

 
 سیستمهاي و مهارت مالی، تایمن متغیرهاي مییابیم، در ها داده آنالیز هاي خروجی خالصه از زیر جدول در که همانطور

 از .میگذارند اثر است، استارتاپ موفقیت که تحقیق این وابسته متغیر بر همگی P-Value فرضیه سه براي جدول طبق حمایتی

 .اند قرارگرفته تایید مورد تحقیق این فرضیه سه همه که میگیریم نتیجه است 0،001 مساوي یا کمتر مقدار که آنجا

 
 بحث و نتيجه گيري

این تحقیق براي جریان هاي اصلی تحقیقات روي اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپ ها سودمند است. تحقیقات اشاعه نظري 

اکوسیستم کارآفرینی در حوزه نظري هنوز به بلوغ نرسیده است و نیازمند اشاعه براي دانش گسترده تر در این زمینه  در زمینه

ی و معلولی در عرصه تحقیق براي بدست آوردن عصاره چگونگی کمک به شامل شواهد جدید و روابط عمیق عل است. این مطالعه

 توسط عناصر سیستماتیک براي خلق ارزش در اکوسیستم است. به طور مشخص، مطالعه گسترش ادبیات روي فعالیت کارآفرینانه

در شکل  انه سیستماتیکاکوسیستم استارتاپی به اشاعه نظري در این حوزه کمک می کند. این عناصر سه گ عناصر سیستماتیک

 .مورد استفاده قرار گرفته اند اصلی خود در این تحقیق

همانطور که از نتایج این تحقیق در قسمت آنالیز داده ها می توان دریافت، از میان سه متغیر مستقل، سیستم هاي حمایتی 

تاثیر را در موفقیت استارتاپ ها در فاز راه میزان  (  =β 0.55) این بدان معنی است که سهم قابل توجهی از موفقیت بیشترین

استارتاپ ها در مرحله راه اندازي به شتابدهنده ها، انکوباتورها، منتورها و حمایت هایی از این دست وابسته است. در  زي دارداندا

د فعال در استارتاپ دارا بیشترین میزان موفقیت استارتاپ ها در مرحله راه اندازي متوجه مهارت هایی است که افرا جایگاه بعدي

 این بدان معنی است که دومین میزان تاثیر را در موفقیت استارتاپ ها افراد ماهر حاضر در استارتاپ ها و مهارت هاي میباشند

.(β=0.347) این (243, . β= )  آن ها بازي میکنند. و در جایگاه سوم تاثیر تامین مالی در مرحله راه اندازي براي موفقیت یک

میزان اثر بر موفقیت استارتاپ در مرحله راه اندازي اگرچه در جایگاه سوم قرار دارد اما بدلیل  P Value استارتاپ قرار دارد این

ارتباط مورد تاید قرار گرفته بدان معنی است که هماند دو عنصر اکوسیستمی دیگر تاثیري غیر قابل انکار  آن که با سطح باالیی از

 .مرحله راه اندازي دارد پ ها دردر موفقیت استارتا

این یافته ها اگرچه روشن کننده میزان زیادي از تاثیرات عناصر اکوسیستمی در راه اندازي استارتاپ ها در تهران هستند اما 

 رتعمیم نتایج آن توسط تحقیقات تکمیلی به سایر نقاط کشور نتایج محکم تري از چگونگی تاثیر عوامل اکوسیستمی ب میتوان با

استارتاپ ها در دست داشت. براي تحقیقات آتی در راستاي همین محدودیتهاي اعمال شده دراین تحقیق میتوان با  راه اندازي
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اکوسیستمی به بررسی دقیق تر نقش عوامل اکوسیستمی در استارتاپها در مرحله راهاندازي دست  نقش سایر عوامل اضافه کردن

وامل در موفقیت استارتاپ ها در سایر مراحل رشدشان میتواند به گسترش ادبیات موضوع و بررسی تاثیر این ع یافت. به همچنین

 .در این زمینه کمک شایان توجهی بنماید چارجوب هاي نظري
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